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Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör byggnation av nya bostäder i
Östermalm i anslutning till Ekenäsgatan och Syster Toras
väg cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. Östermalm är en
funktionsblandad stadsdel med bostäder och verksamheter,
varav Västra Götalandsregionens administration och öppenvård på Solhem är den största arbetsplatsen och målpunkten.
Därutöver finns kommunal rehabverksamhet, restaurang,
kiosk, hotell och vandrarhem samt flerbostadshus, radhus
och villabebyggelse.
Planområdet är kuperat och består av två delar. Den norra
delen utgörs av en skogsbeklädd höjd bebyggt med två
flerbostadshus i tre våningar från 1960-talet, och den södra
delen ligger i sydsluttningen utmed Syster Toras väg. Inom
planområdet finns flera hårdgjorda parkeringsytor som i
första hand är de ytor som föreslås bebyggas med bostäder.
Bebyggelse föreslås även placeras i kanten av blandskogen
på norra sidan om Syster Toras väg, där anpassningen till
naturen blir särskilt viktig.
Planförslaget omfattar ett nytt flerbostadshus i fyra våningar
ovanpå ett parkeringsgarage i korsningen Östermalmsgatan
och Ekenäsgatan, respektive cirka 10 radhus i planområdets
nordöstra del. I den södra delen föreslås tre punkthus i 6 till
9 våningar. På norra sidan om Syster Toras väg placeras två
av punkthusen ovanpå en våning med parkeringsgarage i
souterräng med gemensam gård ovanpå garaget. Det andra
punkthuset placeras fristående med parkering i ett separat
parkeringsdäck.
Planens syfte är att möjliggöra totalt cirka 150 bostäder.
Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara
höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och
Solhem 4.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl., Östermalmsgatan, Borås Stad, upprättad den 25 februari 2021.

1. Inledning
Planens syfte

Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerbostadshus i två
olika kvarter inom stadsdelen Östermalm. Området är inte
tidigare planlagt förutom en liten del intill Östermalmgatan
och Ekenäsgatan. Syftet med planen är att möjliggöra totalt
cirka 150 bostäder. Vidare är syftet med planen att så långt
som möjligt bevara höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4.
Planen har en ambition att bevara områdets rekreationsvärde
och kopplingen genom de olika grön- och promenadstråken
mellan berget och gatan. Nya gårdsytor placeras mellan husen
för att skapa närhet till lek och trivsel för de boende i området. Det är också viktigt att området får en omsorg kring
detaljer och håller en hög arkitektonisk kvalitet.
Kompensationsåtgärder kan komma att genomföras för
ianspråktagande av mark inom naturområde med höga naturoch rekreationsvärden. Biotopskyddsdispens för trädallé
har ansökts och trädallen kommer att återplanteras inom
planområdet.

Planområde

Planområdet omfattar två delar som tillsammans är cirka
4 hektar stort. Den södra delen av planområdet ligger
utmed Syster Toras väg och den norra delen ligger utmed
Ekenäsgatan. Den södra delen består huvudsakligen av
en kraftig sydslänt bevuxen med lövträd. Marken ägs av
Västra Götalands läns landsting och avses avstyckas ifrån
fastigheten Solhem 1. Den norra delen består av bergets platå
och en norrslänt inom fastigheten Solhem 4 som ägs av AB
Bostäder.
Området ligger strax söder om Borås sjukhus, det finns ett
promenadvänligt natur- och rekreationsområde vid Lilla- och
Stora Hässleholmssjön med omgivande skogsområde
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Gällande detaljplan

Planområdet är inte planlagt sedan tidigare förutom en del av
Östermalmsgatan samt en liten del i den nordvästra hörnet
som är planlagt som parkmark inom Stadsplan P270 från
1959. Marken utgörs dock idag av Ekenäsgatan respektive yta
för parkering.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 31 oktober 2016 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan
för Solhem 1.
Därefter beslutade Samhällsbyggnadsnämnden den 17
november 2016 att ge förvaltning i uppdrag att upprätta en ny
detaljplan.
Medan planarbetet pågick kom önskemål om utveckling av
grannfastigheten Solhem 4 in till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 8 april 2019 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan även för
fastigheten Solhem 4.
Då fastigheterna angränsar till varandra gav Samhällsbyggnadsnämnden den 28 maj 2019 förvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan för Solhem 4 och att detta arbete skulle
ingå i pågående planarbete med Solhem 1.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

Första kvartalet 2021
Andra kvartalet 2021
Tredje kvartalet 2021
Fjärde kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart
för området är beräknad till våren 2022.
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Lilla och Stora
Hässleholmssjöarna
(Glasögonsjöarna)

Villabergsgatan
Regionens Hus

Hultamotet

Planområde.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Bebyggelsen inom och runtom planområdet varierar.
Gaturummet längs matargatan Östermalmsgatan domineras
av villabebyggelse. Där Ekenäsgatan börjar, vid Solhem 4,
är bebyggelsen mer storskalig och utformad som kopplade
lamellhus samt inslag av natur.
Där Östermalmsgatan ansluter till Syster Toras väg, vid
Solhem 1, finns ett studentboende i fyra våningar. Öster om
detta ligger ett hotell. I övrigt utgörs Solhem 1 av stor del
natur. Sydöst om planområdet finns en del av Södra Älvsborgs Sjukhus. Denna byggnad är utbredd och är uppemot 5
våningar hög.

Historik och kulturmiljöer

Området Solhem började bebyggas år 1909 när fru Tora
Lindberg-Svensson lät uppföra en ligghall för tbc-sjuka på
mark som tillhörde hennes föräldrar.
År 1916 utökades verksamheten till en tbc-sjukstuga, som
tidigt gick under namnet Solhems Sjukhus, Det invigdes
senare officiellt som sjukhus år 1931. Ytterligare stora
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byggnadsvolymer har senare tillkommit i flera etapper under
perioden 1940-1975 och de äldre delarna av sjukhuset har då
ersatts med nya byggnader. Några byggnader har även rivits
och ersatts med nya under 1990-talet. Söder om planområdet
finns en låg bebyggelse som uppfördes som ”pensionärshotell” vid mitten av 1960-talet och som senare har blivit ett
renodlat hotell.
Bostadsbebyggelsen inom det aktuella planområdet uppfördes år 1965-66 efter ritningar av arkitekt Ola Onshagen,
Stockholm. Byggnaderna har bibehållit sin ursprungliga
karaktär och utgör idag ett bra exempel på 1960-talets stilideal. Husen är dock inte utvärderade i gällande Kulturmiljöprogram från år 2001. Inom planområdet finns inga byggnader som anses besitta ett kulturhistoriskt värde. I anslutning
till planområdet finns dock den f.d. Personalbostaden, Syster
Toras Väg 20, som uppfördes i en stram funktionalistisk stil
år 1939 efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström. Även en
mindre servicebyggnad på fastigheten Solhem 1, Syster Toras
Väg 21, finns utvärderad som kulturhistoriskt värdefull.
Väster om planområdet, vid slutet av Villabergsgatan, finns
villabebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull.

5

Illustration som visar ett exempel på hur området kan komma att bebyggas utifrån byggrätterna som medges i detaljplanen.

Ny bebyggelse

markavtrycket och de nya byggnaderna är 6 till 9 våningar
ovanpå parkeringsgarage i sutteräng som anpassar byggnaderna till den kuperade terrängen.

På fastigheten Solhem 1 planeras tre punkthus varav två
placeras i sydslänten norr om Syster Toras väg och ett på
parkeringsytan söder om vägen. Utöver punkthuset finns
möjlighet att göra ett parkeringsdäck söder om Syster Toras
väg. Husen har cirka 4 lägenheter per plan för att minska

På fastigheten Solhem 4 planeras för lamellhus om 4 våningar
med parkering i sutteräng på ett område som idag utgör en
asfalterad parkeringsyta. Öster om de befintliga flerbostadshusen planeras radhus i två våningar samt inredd vind med
parkering delvis under mark. De befintliga flerbostadshusen
på toppen av berget bekräftas i detaljplanen.

Den nya bebyggelsen utgörs av tre olika typer av bebyggelse,
lamellhus, punkthus och radhus.
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Vy ra

Till vänster: lamellhus i fyra våningar i korsningen Östermalmsgata/Ekenäsgatan. Vy från Östermalmsgatan i norr där befintliga flerbostadshus syns i bakgrunden. Till höger: radhus vid slutet av Ekenäsgatan mellan befintligt flerbostadshus och
Regionens
Vy radhus
söderifrån Hus på Solhem 1 (Krook & Tjäder)

Vy ra

SOLHEM 4, ÖSTERMALM, BORÅS

Till vänster: vy över de 3 punkthusen utmed Syster Toras väg sett från sydväst. Till höger: vy över de tre punkthusen sett från väster där befintligt flerbostadshus syns till vänster
i bild i mörkare grå färg (Krook & Tjäder)

Stadsbild och gestaltning

Lamellhusen på Solhem 4 ansluter till den lite lägre skalan på
bebyggelsen norr om planområdet. I södra delen av planområdet där marknivån är lägre och här tillåts en högre höjd,
som visuellt stöds av den kraftiga höjdsluttningen bakom och
området omges av stora volymer i form av vårdbyggnader.
Bebyggelsen föreslås nästla sig in i skogsslänten på norra
sidan om Syster Toras väg. Radhusen i öster ligger på höjden
och får en lägre volym för att anpassa sig till terrängen och
till vårdbyggnaden på Solhem 1 som ligger på en lägre nivå
öster om radhusen.
Parkeringen föreslås framförallt ske under de nya byggnaderna och får planterbart bjälklag för att kunna fungera som
bostadsgård med växtlighet och små träd. Utformningen
av miljön vid gatunivå blir särskilt viktig ur ett trygghetsperspektiv. De nya bostäderna har naturen inpå knuten och
närhet till både rekreationsområden och Borås centrum.
Illustrationen och volymbilderna på nästa sida visar ett
exempel på hur planen kan komma att bebyggas. Det är dock
viktigt att vara medveten om att detaljplanens byggrätter
även möjliggör för annan utformningar och gestaltning än de
bilder som redovisas.
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Bostäder

Idag finns det två flerbostadshus med cirka 100 lägenheter
inom planområdet. I och med planförslaget möjliggörs cirka
90 nya lägenheter inom Solhem 1 och cirka 50 nya lägenheter
och 10 radhus inom Solhem 4. Sammanlagt möjliggörs ca
150 bostäder inom planområdet.

Arbetsplatser

Östermalm utgör en funktionsblandad stadsdel med flera
verksamheter varav Västra Götalandsregionens administration och öppenvård på Solhem är den största arbetsplatsen
och målpunkten. Därutöver finns kommunal rehabverksamhet, restaurang, hotell och vandrarhem samt flerbostadshus,
radhus och villabebyggelse i näromårdet.

Offentlig service

Planområdet ligger cirka 350 meter söder om Södra Älvsborgs sjukhus. Närmaste förskolor och skolor ligger inom
cirka 1 kilometer. Övrig offentlig service finns framförallt i
Borås centrum.
Inom planområdet föreslås ingen ny offentlig service att
tillskapas.
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Vårdag jämning, 20:e mars

Klockan 09:00.

Klockan 13:00.

Klockan 17:00.

Klockan 13:00.

Klockan 17:00.

Sommarsolstånd, 21:e juni

Klockan 09:00.

Kommersiell service

För service i form av affärer, restauranger med mera vänder
sig planområdet framförallt till Borås centrum som ligger
cirka 1,5 kilometer väster om planområdet. Även vid
sjukhuset norr om planområdet finns viss service med ett
par restauranger och butik med mera, liksom vid Hultamotet
där ett par restauranger finns. Närmaste mataffär ligger vid
utmed Brämhultsvägen. Söder om planområdet finns också
ett vandrarhem/hotell.
Det skapas ingen ny kommersiell service inom området.

Tillgänglighet

Planområdet är kuperat. Byggnadernas utformning tar
hänsyn till den kuperade terrängen och kommer inte att
utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer.
Tillgänglighet följs upp i bygglovsskedet.
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Ljus- och skuggförhållanden

Nedan presenteras en solstudie av den del av planområdet
som skall exploateras. Solstudien redovisar tre tidpunkter på
dygnet vid tre olika tillfällen under året: vår- och höstdagjämning och sommarsolstånd.
Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader.
Den största delen av skuggning från ny bebyggelse faller
framförallt inom den egna fastigheten respektive mot gatorna
och naturområdena i området. För de högsta byggnaderna,
punkthusen, som har längst skugga rör sig skuggorna relativt
snabbt över dagen.
Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning
inte innebär en negativ påverkan på befintliga byggnader
inom eller i anslutning till planområdet.
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Cykelvägar i rött och busshållplatser. Planområdet är markerat med gul streckad linje.

3. Gator och trafik
Gatunät

Stadsdelen trafikförsörjs via Östermalmsgatan från
Brämhultsvägen i norr. Söderut är Östermalm ansluten till
vägnätet i stadsdelen Villastaden via Vendelbergsgatan och
Ulricehamnsvägen. Härifrån nås Brämhultsvägen in till
centrala Borås via flera långa villagator, bl a Sjunde Villagatan
och Hasselbacksgatan.
Östermalmsgatan är något större än intilliggande matargator.
Från Östermalmsgatan går Ekenäsgatan som tillsammans
med Syster Toras väg bildar en ringled runt planområdet.
Båda dessa gator är av mindre karaktär.
Östermalmsgatan föreslås planläggas som Gata med kommunalt huvudmannaskap. Övriga gator inom planområdet
kommer att ligga på kvartersmark och utgöra gemensamhetsanläggningar. Planförslaget innebär ingen förändring av
gatustrukturen i området.

Gångtrafik

Vägnätet för gångtrafikanter är god i området. På de flesta
gator finns en upphöjd trottoar. Vid den nya bebyggelsen
föreslås en ny trottoar längs Syster Toras väg.
Det finns möjlighet att ta sig till andra stadsdelar till fots.
Exempelvis från Vendelshöjdsgatan till Vendelsdalsgatan eller
upp mot Glasögonsjöarna. Rakt norrut ligger Norrmalm och
västerut nås centrum. Sjukhuset och Regionens hus, som är
stora arbetsgivare, ligger inom bekvämt gångavstånd.
PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Riksväg 40 agerar som en barriär för fotgängare. För att ta
sig söderut finns en tunnel vid Sjunde Villagatan. Staden har
i sin strategiska planering en vision om en ekodukt över riksväg 40 som förbinder rekreationsområdet Hultasjön söder om
riksväg 40 till rekreationsområdet kring Glassögonsjöarna på
Östermalm. Planen hindrar inte ett eventuellt genomförande
av en ekodukt i framtiden.

Cykeltrafik och cykelparkering

Inom planområdet finns det inga cykelbanor. Cyklar ska
framföras på gata och gatornas småskaliga karaktär gör att
det fungerar väl. Runt planområdet finns det cykelbanor
som leder mot andra stadsdelar. Det finns ett stort antal
målpunkter inom cykelavstånd, vilket gör att det finns goda
förutsättningar för en hög andel som väljer cykel.
För att uppfylla kraven för cykelparkering enligt Borås Stads
parkeringsregler behöver det finnas 25 cykelparkeringar per
1000 m² boendeyta (BTA). 30% av cykelparkeringarna ska
finnas nära entrén eller finnas inom 35 meter. Resterande ska
finnas inom 50 meter från entrén samt vara väderskyddade.
Förslag på cykelparkering följs upp i granskningsskedet och
därefter i bygglovsskedet.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Södra Älvsborgs sjukhus som ligger
cirka 550 meter norr om planområdet. Vid denna hållplats
finns det dock ett stort utbud av olika busslinjer med hög
turtäthet, med vilka det är möjligt att nå stora delar av staden.
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Biltrafik och bilparkering

Planområdet ansluter till vägnätet via Östermalmsgatan och
sedan Brämhultsvägen. Östermalmsgatan utgör en viktig
gata för planområdet. Det finns också möjlighet att ta sig till
planområdet via Ulricehamnsvägen i söder.
En trafikutredning har gjorts för att utreda trafiksituationen i
området. Den visar att det rör sig mycket fotgängare i området och att det periodvis är tät trafik, vilket kan göra det svårt
att svänga ut från Östermalmsgatan (Sweco, 2018-02-28). De
kapacitetsanalyser som genomförts i trafikutredningen visar
dock att framkomligheten i korsningen BrämhultsvägenÖstermalmsgatan är god för såväl 2022 som 2040 års
trafiknivåer, även för ett maximalt utbyggnadsscenario med
300 lägenheter. Det aktuella planförslaget avser utbyggnad av
cirka 150 bostäder. Belastningsgraderna uppfyller riktvärdet
för önskvärd standard. Trafiktillskottet från planförslaget
påverkar belastningssituationen i liten omfattning. (Sweco,
2018-02-28).
Under högtrafiktid är trafiken på Brämhultsvägen stundtals
intensiv. För bilförare som ska svänga ut från Östermalmsgatan innebär det att det kan bli fördröjningar vid korsningen
innan det blir en tillräckligt stor lucka i trafiken så att det går
att svänga ut. Enligt kapacitetsberäkningen är medelfördröjningen under maxtimman 14 sekunder per fordon för de som
svänger ut från Östermalmsgatan beräknat på 2040 års trafik
och 300 lägenheter (Sweco, 2018-02-28).
En kapacitetsbedömning för Hultamotet gjordes i samband
med detaljplanearbetet för Hultahus 4 m.fl. (Hulta Torg).
I Borås Stads trafikmodell för år 2040, som användes vid
denna utredning, ingår kända planerade utbyggnader, bl.a.
det nu aktuella planförslaget för fastigheten Solhem 1. Det
innebär att de kapacitetsberäkningar som redovisar Hultamotets kapacitet utöver trafiktillskottet från den planerade
utbyggnaden vid Hulta Torg visar en situation där exploateringen vid Solhem ingår. De genomförda beräkningarna
visade att kapaciteten är tillräcklig i samtliga körfält i Hultamotet (Sweco, 2018-02-28). Se även text om övergripande
trafikfrågor nedan.
Bilparkering

Bilparkering löses inom den egna fastigheten och måste
uppfylla gällande parkeringsregler. Dessa reglerar 11 bilparkeringsplatser per 1000 m² BTA. Parkeringsplatserna ska finnas
inom max 400 meter fågelvägen, motsvarande 7-8 minuters
promenad.
Övergripande parkeringsstudier har gjorts för såväl Solhem 1
och 4 för att se så att kraven i Borås parkeringsregler uppnås.
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På Solhem 1 ersätts de befintliga parkeringsplatserna som
ianspråktas av ny bebyggelse på annan plats inom fastigheten.
Parkeringsplatserna riktar sig idag framförallt till Regionens
hus för arbetande och besökare. På norra sidan om Syster
Toras väg skapas nya parkeringsplatser i ett parkeringsgarage
i souterräng som tar upp delar av höjdskillnaden inom
området. Ovanpå parkeringsgaraget norr om vägen föreslås
bostadsgård placeras ovanpå garaget, vilket ställer krav på
att bjälklaget är planterbart. Öster om den nya bebyggelsen
förslås markparkering. Söder om Syster Toras väg möjliggörs
för fristående parkeringsgarage, vilket föreslås bli ett parkeringsdäck i en våning, med parkeringsmöjlighet på taket.
Parkeringsdäckets olika våningar nås från Östermalmsgatan
respektive från Syster Toras väg.
För fastigheten Solhem 4 föreslås flera befintliga parkeringsytor att ersättas med ny bebyggelse. Befintliga parkeringsplatser föreslås huvudsakligen att ersättas med platser i parkeringsgarage i souterräng.
För radhusen i nordost föreslås både byggnader, trädgårdar
och parkering att ske ovanpå ett parkeringsgarage i souterräng, vilket även här ställer krav på att bjälklaget är planterbart och körbart. Även de nya lamellhusen i norr utmed
Ekenäsgatan föreslås placeras ovanpå ett halvt nergrävt
parkeringsgarage. Vidare skapas markparkering öster om
byggrätten.
Idag har befintliga lägenheter inom Solhem 4 servitut för
parkering på fastitgheten Solhem 1, norr om planområdet.
Dessa kvarstår och kan användas vid behov under bygglovshandläggning.
Parkeringsutredningen för fastigheten Solhem 4 föreslår
en del reduceringsåtgärder så som exempelvis bilpool och
kollektivtrafikkort kopplad till hyresavtal. Borås stad anser att
mobilitetsåtgärder är positivt för en hållbar samhällsutveckling i enlighet med stadens parkeringsstrategi.

Övergripande trafikfrågor

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en
växande befolkning.
I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
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tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.
Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för
genomförande.

Riksintressen

Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen. Trafikplatsen Hultamotet som ligger närmast planområdet och som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskottet
från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget.
Kapaciteten i Hultamotet beskrivs närmare i textavsnitt
under rubriken Biltrafik.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Värme

Genom området går idag en fjärrvärmeledning. Möjlighet
finns att ansluta till denna för bostädernas uppvärmning.
I nordöstra delen av planområdet kan ledningen behöva
flyttas för att möjliggöra byggnation av parkeringsgarage och
radhus. Ny föreslagen placering är utefter Ekenäsgatan som
där gatan går i nordsydlig riktning. Möjliga lösningar samråds
med ledningsägaren Borås Energi & Miljö.

El, tele och fiber

Området ansluts till el och teleledningar. Befintlig transformatorstation i söder får ett nytt läge utmed Syster Toras
väg. I norra delen av planområdet föreslås en ny plats för
transformatorstation utmed Ekenäsgatan. Möjliga placeringar
samråds med ledningsägaren Borås Elnät.

Avfall

Avfallshantering sker inom fastigheten. I exploateringsförslaget sker angöring till respektive miljörummen från
Ekenäsgatan respektive Syster Toras väg.
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.
Utöver det rekommenderar Borås Energi & Miljö att ha
fullsortering med 10 fraktioner i miljörummet.

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen
jämfört med innan förändringen.
Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet.
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det
avleds till dagvattenledning.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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5. Mark

trädslag varav två är rödlistade, ask och alm. Utefter vägen
i söder finns en trädrad med poppel. Det sista objektet norr
om Syster Toras väg ligger längst i öst, nr 3 och är en mindre
höjd med tallskog. Objektet har högt naturvärde och tallarna
är gamla med pansarbark, grova grenar och början till plattkrona. Flera har öppen ved och en har bohål. Här finns även
en grov och något spärrgrenig ek samt normalgrov till grov
ek efter vägen. Inom objektet påträffades sex signalarter.
Objektet fortsätter utanför planområdet i öst men övergår då
i en ädellövskog. (Svensk Naturförvaltning 2018-09-25)

Natur och vegetation

Området består av en kuperad miljö med stor inslag av
blandskog och stora tallar på höjden. Delar av området är
ianspråktaget för bostäder respektive asfalterade ytor för
gator respektive för markparkering.
De största värderna bedöms finnas i den södervända ek- och
lövskogsbacken som ligger mellan de befintliga flerbostadshusen på berget och föreslagna punkthus utmed Syster Toras
väg. Området är viktigt att bevara både för befintliga växter
och träd men även som spridningskorridor mellan Annelundspaken och Lilla och Stora Hässleholmssjöarna. Området
är utpekat i kommunens Grönområdesplan. För att utreda
värdena som finns i området mer i detalj genomfördes en
naturvärdesinventering (NVI) i september 2018 och därefter
har även en skogsvårdsplan tagits fram, vilka beskrivs mer
utförligt under nedan.

Söder om Syster Toras väg finns de resterande två naturvärdesobjekten. Det minsta av de två är nr 2 som ligger i öst och
utgörs av normalgrova till grova sälgar i en nordsluttning.
Objektet har påtagligt naturvärde och fortsätter utanför
planområdet åt öst. I väst gränsar det till objekt nr 1 som är
en triviallövskog som domineras av björk. Objektet har visst
naturvärde (Svensk Naturförvaltning 2018-09-25).
Död ved är en bristvara i dagens landskap och viktigt som
substrat för en stor mängd olika organismer så som insekter,
svampar, mossor och lavar. Andelen död ved kan ses som ett
direkt mått på ett områdes förmåga till biologisk mångfald.
En andel av de träd som kommer avverkas, främst grova
träd bör sparas som död ved. Träden kan läggas antingen
som enskilda lågor eller i travar som så kallade faunadepåer.
Några träd bör läggas på solbelysta platser. Exempel på lämpliga platser inom området är längst i öst eller längst i väst.
De kan även integreras i utemiljön som bänkar, bord eller
naturliga lekplatser för barn. Faunadepåer kan även skapas
på andra platser i Borås stad med hjälp av död ved från det
berörda området (Svensk Naturförvaltning, 2018-09-25).

Biologisk mångfald

En naturvärdesinventering togs fram för Solhem 1 av Svensk
Naturförvaltning, 2018-09-25. Inventeringen visar på ett det
finns en bred biologisk mångfald inom området. De områden
som har klassats som klass 2 naturvärdesklassningen är av
stor betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald.
Området norr om Syster Toras väg utgörs av tre naturvärdesobjekt. Längst i väst finns en mindre ekskog, nr 5 som har
högt naturvärde. Objektet gränsar till naturvärdesobjekt 4 i
öst och begränsas av Östermalmsgatan i väst. Inom objektet
finns bland annat en grov och något spärrgrenig ek samt ett
par grova och gamla tallar. Naturvärdesobjekt 4 som är en
blandlövskog har påtagligt naturvärde. Här finns rikt med
sälg, hasselbuketter, enstaka grova lövträd och grov tall.
Objektet har en stor trädslagsblandning med över 10 olika

12

Området utgör en del av spridningsstråket mellan Annelundsparken och Lilla och
Stora Hässleholmssjöarna (Svensk Naturförvaltning)
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Figur 17: Kartan visar berörda grönområden (markerade i grönt) och spridningsvägar (gula pilar) där emellan. Längst i väst

Figur 3: Karta med naturvärdesobjekten med det nummer som hänvisas till i text.

.

Naturvärdesklassning i Solhem 1 (Svensk Naturförvaltning)

Hela området ingår i ett spridningsstråk mellan Annelundsparken och Stora och Lilla Hässleholmssjöarna.

Rekreation och kulturlandskap

Stora och Lilla Hässleholmssjön utnyttjas för ”put and
takefiske” och är ett välbesökt rekreationsområde. Norrut
ligger Kypeterrängen som är ett välbesökt strövområde.
Själva planområdet används inte som rekreation mer än de
stigar som går genom naturmarken.
Inom område 4 i naturvärdesklassningen finns flera relativt
nya husgrunder, en bred stenmur och andra lämningar från
tidigare mänsklig påverkan.

Lagenligt skyddad natur

Norr om Syster Toras väg finns en biotopskyddad allé
bestående av popplar (se foto på nästa sida). Biotopskyddsdispens behöver sökas för att förändra allén. Se även rubriken
Kompensationsåtgärder nedan.

Grönområdesplan

Norrut ligger Kypeterrängen som är kuperad och skogen
utgörs främst av granskog men delar med alkärr förekommer
också.
Grönområdena är sammanlänkade och inventeringsområdet
ingår som en del i detta nätverk av skogar. Främst utgör det
en spridningskorridor mellan området Stora och Lilla Hässleholms sjön och Annelundsparken. En exploatering skulle
innebära att denna korridor minskade i areal även om den
skulle finnas kvar med den lövskogssträng som går strax norr
om inventeringsområdet. Negativt är också att en exploatering minskar den totala ytan av det större lövskogsområde
som inventeringsområdet ingår i. Större sammanhängande
områden har en bättre ekologisk funktion och kan hysa fler
arter än små områden (Svensk Naturförvaltning 2018-09-25).

Skogsvårdsplan

En mycket liten del av både Solhem 1 och 4 är utpekat som
klass 2 naturmark enligt grönområdesplanen. Detta klass
2-område finns dock främst över Östermalmsgatan. Naturområdet sydväst om studentboendet samt området nordöst,

HSB lät ta fram en skogsvårdsplan (Larcia AB, 2020-11-18).
Skogsvårdsplanen omfattar den skog som ligger i gränsen
mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4 som omfattar
såväl kvartersmark som allmän platsmark Natur i planförslaget. Kommunen ansvarar för skötsel av merparten av det
område som skogsvårdsplanen omfattar.

Planområdet ingår som en del i ett större sammanhållet
lövskogsområde kring Stora och Lilla Hässleholmsjön.
Trädskiktet domineras främst av björk och ek men områden
med bland andra lönn och hassel förekommer också. I
grönområdesplanen har sjöarna och delar av det omgivande
skogsområdet högt naturvärde, klass 2. (Svensk Naturförvaltning 2018-09-25)

Skogsvårdsplanen redogör för såväl befintliga skyddsvärda
värdeelement/områden så som grova tallar, ekar, björkar
bokträd, ask och sälg med mera, respektive exploatörens
förslag på ingrepp och åtgärder för att ersätta värden. Se
kartor på nästa uppslag.

Strax väster om planområdet ligger Annelundsparken.
Trädskiktet domineras av bok och ek och inom området
finns flera skyddsvärda träd. Parken har mycket höga naturvärden, klass 1 i grönområdesplanen för Borås stad. (Svensk
Naturförvaltning 2018-09-25)

Sex träd som står i nära anslutning till byggrätten för de två
punkthusen som föreslås i sydsluttningen utmed Syster Toras
väg föreslås tas ner. Träden utgörs av tall, sälg, björk, ek och
ask. Ytterligare sju träd som står utanför byggrätten föreslås
tas ner för att gynna framtida solitärträd. Dessa är ekträd

Fotot visar allén med popplar utmed Syter Toras väg (Naturvärdesinventering,

Fotot visar den kuperade terrängen och skogen mellan Solhem 1 och Solhem 4. Ett

Svensk Naturförvaltning, 2018-09-25).

av de befintliga flerbostadshusen på berget skymtar i bakgrunden.
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samt två bokträd som alla föreslås lämnas som högstubbar
om 2 till 3 meter. Ytterligare tre träd föreslås tas ner på grund
av säkerhetsskäl. Dessa är två sälgar och en björk.

Länsstyrelsen beslutar kring. Förslaget innehåller en möjlighet till nyplantering av en allé på södra sidan om Syster Toras
väg.

Två solitärträd finns utpekade i Skogsvårdsplanen i form av
två stora ekar, en i öster och en i väster. Dessa föreslås bland
annat rensas från döda grenar samt beskäras för att inte
inkräkta på fasad.

För övrigt så kan träd i sydsluttningen norr om Syster Toras
väg komma att påverkas vid byggnation/schaktning och
sprängningsarbeten. Skogsvårdsplanen tar upp flera förslag
på återanvändning av träd, stenar som blir skadade vid
byggnation och hur de kan tas till vara och placeras iom
området för att skapa nya värden.

Skötselåtgärder:

I skogsvårdsplanen rekommenderas utifrån exploatörens
önskemål att kontinuerliga åtgärder utförs så naturmarken i
aktuellt område knyter an till och får en liknande karaktär
som den intilliggande befintliga kommunala skogen väster
om Östermalmsgatan (fast med skillnaden att aktuellt
område får ett mer diversifierat trädsortiment). Även den
”flytande” övergången mellan ”vild” natur och mer skött
grönyta är enligt Skogsvårdsplanen värd att efterlikna, se bild
nedan.
För naturmarken inom allmän plats är det Tekniska förvaltningen i Borås Stad som beslutar om förslagna åtgärder i
skogsvårdsplanen såsom nedtagning och beskärning av träd
får göras samt som ansvarar för den fortsatta skötseln.

Kompensationsåtgärder

För att området ska fortsätta att vara en fungerande spridningskorridor mellan Annelundsparken och området kring
Stora och Lilla Hässleholmsjöarna ska en trädrad norr eller
söder om de planerade punkthusen utmed Syster Toras väg
lämnas eller nyskapas så att området hålls samman. Förändringar i allén med popplar utmed Syster Toras väg kräver
dispens från biotopskyddet och kompensationsåtgärder vilket

Geoteknik och Radon

SWECO (2019-10-09) har utfört en geoteknisk/markteknisk
undersökning för Solhem 1.
Jorden i området består huvudsakligen av friktionsjord
främst i form av grusig sand/sandig morän. Vid markytan
mellan 0,1-0,5 m består marken av ett vegetations/mulljordskikt. Provtagningar visar också ställvisa siltskikt ned
till 2 m. I kombination med att djupet till berg är begränsat,
tyder detta på generellt goda stabilitetsförhållanden. Dock
kantas området av mycket sten och block samt att jorden
i ytan är löst lagrad. Detta kombinerat med att området
är kraftigt kuperat talar för att stabilitetsförhållanden bör
utredas närmare när höjder, laster och exakta planlägen för
byggnaderna har arbetats fram. Byggnation i suterrängutförande påverkar stabiliteten positivt. Sakkunnig geotekniker
bedömer behovet och omfattningen av kompletterande
geotekniska undersökningar för stabilitetsutredning. Det ska
tas i beaktning att området generellt är mycket blockrikt.
Främst bör stabiliteten utredas för områdets östra del, där
nivåskillnaderna är som störst och silt förekommer.

Kartan redovisar en inventering av befintliga skyddsvärda element och områden i Skogsvårdsplanen (Larcia AB, 2020-11-18)
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Slänter i friktionsjord bedöms kunna i ställas lutning 1:1,5,
där mycket block och sten förekommer flackas slänterna ut.
Generellt ska anvisningar i Arbetsmiljöverkets och Statens
geotekniska instituts (SGI) skrift ”Schakta säkert” beaktas.
Schakten ska tillämpas arbetsmiljösäkert och det ska inte
vara någon belastning på släntkrönet eller inom dess direkta
närhet. Grundvattenytan ska ligga, eller sänkas till, minst 0,5
m under lägsta schaktbotten. Packning eller fyllning får inte
utföras med eller mot tjälad jord.
Sprängningsarbeten kan bli nödvändigt inom området,
sprängning utförs då ner till ca 0,5 meter under lägsta
grundläggningsnivå och uppfyllnad sker med sprängsten som
packas innan grundläggning.
Grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark.
Plattan utförs då med kanförstyvning på packad sprängstensfyllning av minst 0,5 m. Byggnader skall grundläggas
radonskyddande.
För fastigheten Solhem 4 visar jordartskartan sandig morän
och berg där exploatering föreslås. Ett geotekniskt utlåtande
för Solhem 4 tas fram inför granskning.

6. Vatten
Inom planområdet finns inga vattenområde. Nordost om
planområdet finns Stora och Lilla Hässleholmssjön och söder
om riksväg 40 ligger Hultasjön.

Översvämningsrisk

Planområdet ligger relativt högt och bedöms inte påverkas av
översvämningsrisker enligt Borås stads översvämningskartering som bland annat visar högsta flöde och 100-årsregn. Vid
plötsliga skyfall söker sig vattnet mot lågpunkter. För aktuellt
område innebär det att vattnet rör sig ner från bergen mot
Östermalmsgatan och Syster Toras väg och naturligt vidare
ner mot Hultasjön. Framförallt är utformningen kring Syster
Toras väg viktig för att inte skapa nya lågpunkter som riskerar
att översvämmas vid extrem nederbörd.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.
Vattenmyndigheten har inte pekat ut några ytvattenförekomster eller övrigt vatten i närheten av planområdet.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.

Strandskydd

Planområdet inkräktar inte på kringliggande sjöars strandskyddsområden.

Kartan redovisar förslag på ingrepp och kompensationsåtgärder vid ny bebyggelse norr om Syster Toras väg (Larcia AB, 2020-11-18).
PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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Närmsta grundvattenförekomst som vattenmyndigheten
pekat ut är den stora sand- och grusförekomsten under
Viskan och Borås, drygt 600 meter från planområdet. Denna
grundvattenförekomst bedöms inte påverkas negativt på
grund av föreslagen planåtgärd.

Släckvatten

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
sjöarna. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Närmiljön utgör till stor del av en ganska stor skala. Landskapet är kuperat och flera byggnader utgör arbetsplatser, vilket
innebär att det inte rör sig så många människor i området på
kvällstid. Östermalmsgatan är också den relativt bred och
bilvänlig, och upplevs som stor och bred ur framförallt ur
ett barns perspektiv men även för alla gående och cyklister.
Även om området inte ligger i direkt anslutning till riksväg
40 så utgör motorvägen en stor barriär i rörelser söderut.
Rörelserna i området sker framförallt norrut utmed Östermalmsgatan.
Inom området finns två flerbostadshus i park med odlingslotter och en stor gemensam gård i skogen på berget. För
övrigt är stora delar av planområdet rester som lite har
glömts bort. Bland annat ligger parkeringsytor nedanför
berget i varje väderstreck. Utmed Syster Toras väg syns rester
av mänsklig aktivitet, men skogen kan upplevas som tät och
djup och otrygg framförallt på kvällstid.
Samtidigt har platsen stor potential både för människor och
för djur att trivas. Området erbjuder en stor andel natur
inpå knuten med flera stora träd som skfitar efter årstiderna.
Mellan Solhem 1 och 4 går också små stigar genom naturen.
Planområdet har också en närhet till rekreation vid Glasögonsjöarna och samtidigt en närhet till Borås centrum med
de aktiviteter som hör till vardagen. Planförslaget innebär
att området får en ökad variation av bostäder med olika
upplåtelseformer. Hyresrätter och villor kompletteras med
hyresradhus och bostadsrätter, vilket är positivt ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv.
En brist i området idag är avsaknaden av lekplatser och
till viss del avståndet till närmsta busshållplats respektive
förskolor. Avstånden är inte långa mätt i meter men Öster-
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malmsbacken går delvis i uppförsbacke. Med nya möjligheter
med elcyklar och andra elfordon minskas den kuperade
terrängens motstånd och det blir lättare att ta sig upp för
backar och vidare till din destination, men ställer också
ökade krav på utformning av ny bebyggelse och att tillräcklig
plats finns för parkering av cykeln på ett tryggt och bekvämt
sätt i närhet till din bostadsentré. Även vid busshållplatsen
behövs tillräcklig yta och möjlighet att låsa fast cykeln för att
kollektivtrafik ska bli ett naturligt val i vardagen.

Trygghet

Den södra delen inom planområdet möjliggör bostäder. En
omvandling av vegetation till bostäder innebär att området
befolkas, vilket ökar känslan av trygghet i kvarteret med mer
belysning och ögon som ser. Det är viktigt att detaljer i den
byggda miljön utformas för ökad trygghet i området. Framförallt vad gäller bottenvåningarna och bostädernas entréer.
Den norra delen medger att befintliga parkeringsplatser
bebyggs med bostäder. Parkeringarna placeras istället
huvudsakligen under mark. Förslaget reducerar öppna
parkeringsytor och ersätter dem med bostäder och ökar
därmed tryggheten i området. För de yngsta barnen skapas
nya lekplatser på respektive bostadsgård.

8. Störningar på platsen
Farligt gods

Planområdet ligger på ett avstånd om strax över 100 meter
till riksväg 40 där hastigheten är begränsad till 70 km i
timmen. Planerad markanvändning är flerbostadshus. För
flerbostadshus krävs ett skyddsavstånd på minst 80 meter
för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig riskanalys, Wuz
risk consultancy AB, 2016-12-19). Det innebär att risknivån
inom planområdet är tillfredställande låg. I samråd med
räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov av
ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Buller och vibrationer

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Området ligger nära riksväg 40 och det finns därför risk för
att området är bullerutsatt. Bilden till höger visar ett utdrag
ur Borås stads övergripande bullerkartering från 2019 som
visar att flera byggnader utmed riksväg 40 har en skyddande
effekt för områdets bullernivåer. I sydost ”läcker” buller in
från riksväg 40 mellan byggnaderna och får en påverkan
framförallt på planområdets sydöstra delar. Inom området
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som berörs föreslås radhus med genomgående lägenheter,
vilket innebär att det finns möjlighet att placera såväl sovrum
som uteplats på den tysta sidan av byggnaden.
En trafikbullerutredning (Soundcon, 2019-04-30) har tagits
fram för att beräkna bullervärdena för Solhem 1. Utredningen utgick från ett byggnadsförslag med tre punkthus på norra
sidan om Syster Toras väg, men efter utredningen togs fram
har planförslaget justerats och innehåller nu endast byggrätt
för två punkthus på norra sidan om vägen, respektive ett
punkthus söder om vägen.
Beräkningarna visar att byggnadsförslaget med de tre punkthusen underskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå för samtliga
byggnadsfasader och således uppfylls riktvärdet gällande
ekvivalent ljudnivå. Förordningen innehåller även riktvärden
för uteplatser/balkonger där den ekvivalenta ljudnivån inte
bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA.
Som framgår av bilden nedan så överskrids riktvärde gällande
balkonger för flera fasader (Soundcon, 2019-04-30).

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
Genom centrala Borås går riksväg 40 som förbinder Göteborg och Jönköping. Utsläpp från trafiken på riksvägen är
den största bidragande faktorn till luftmiljön inom planom-

Genom att anlägga en gemensam uteplats/uteplatser
där riktvärderna underskrids så uppfylls riktvärde för
trafikbuller gällande uteplats, det vill säga den ekvivalenta
ljudnivån underskrider 50 dBA och den maximala ljudnivån
underskrider 70 dBA. Ett alternativ är att placera ett tätt
bullerskydd utmed uteplatsen ner mot Syster Toras Väg. Vid
detta utförande kan uteplats placeras närmare Syster Toras
Väg och uppfylla riktvärde för trafikbuller gällande uteplats
(Soundcon, 2019-04-30).
Den sammanfattande bedömningen är att det går att lösa en
uteplats som klarar riktvärderna för buller. Aktuellt planförslaget innehåller en idé om gemensam uteplats för bebyggelsen vid Syster Toras väg som placeras mellan byggnaderna
ovanpå ett parkeringsgarage i souterräng.

Bilden till vänster visar ett utdrag ur Borås stads övergripande bullerkartläggning
från 2019 och ekvivalenta bullernivåer. Nya bostäder föreslås inom område

Inför granskning ska bullerutredningen revideras med
hänsyn till gestaltningsförlaget.

markerat med en ring. Mörkgrön färg står för 45-49 dB(A), ljusgrönt för 50-54
dB(A) och gult för 55-59 dB(A)
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rådet. Detaljplanen ligger cirka 200 meter norr om riksvägen.
Mellan vägen och planområdet finns såväl växtlighet/skog
och bebyggelse.
Enligt Borås stads kartering av luftkvalitet i Borås stad,
SMHI 2020, ligger planområdets värden långt under den
nedre utvärderingströskeln i ug/m3 för partiklar (PM 10) för
både årsmedelvärde och 90-percentil av dygnsmedelvärden
(cirka 9ug/m3 respektive 16ug/m3). Detsamma gäller för
kvävedioxid (N02) där planområdet ligger långt under de
rekommenderade tröskelnivåerna för årsmedelvärde på cirka
10ug/m3. För NO2 98 percentil dygnsmedelvärde respektive
98 percentil timmedelvärde ligger planområdet strax under
den nedre utvärderingströskeln med värden på ca 33 ug/m3
respektive 50 ug/m3. Den nedre utvärderingströskeln är 36
respektive 54.
Sammanfattningsvis så bedöms normerna för luft inte
överskridas inom planområdet. Ett genomförande av aktuell
detaljplanen bedöms inte heller bidra till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser & huvudmannaskap

Östermalmsgatan föreslås planläggas som allmän plats
Gata med kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att
kommunen äger och är ansvariga för skötsel av gatan.
Förutom Östermalmsgatan så föreslås även ett område
mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4 planläggas
som allmän plats Natur med kommunalt huvudmannaskap.
Detta betyder att området ska ha kvar sin användning
som naturområde och kommunen äger och har ansvar för
området. Naturmark sköts normalt inte lika mycket som till
exempel parkmark, utan ska utgöra en naturlig skog med
sly och fallna träd med mera. Naturområden har viktiga
biologiska funktioner eller funktioner för att binda ihop olika

delar av staden med stigar och spridningsstråk för växter och
djur. Ibland kan röjning vara befogad till exempel för skötsel
av stigar och eventuella lekplatser, eller då träd eller grenar
utgör en fara för allmänheten.

Kvartersmark

Inom planområdet utgörs den största delen av marken av
kvartersmark för bostäder, vilket betecknas med B och har
gul färg på plankartan. Inom begreppet Bostäder tillåts olika
former av boenden av varaktig karaktär. Även bostadskomplement och parkering ingår i användningen. I Solhem ligger
även lokalgatorna Ekenäsgatan och Syster Toras väg inom
beteckningen Bostäder med en bestämmelse om gemensamhetsanläggning, g1, vilket innebär att de fastigheter som har
nytta av vägen deltar och gemensamt tar ansvar för skötsel av
gatan.
Längst i söder föreslås ett separat parkeringsgarage i form
av ett parkeringsdäck varpå bestämmelsen Bostäder kompletterats med beteckning P som står för parkeringsgarage. Hur
mycket av byggrätten som får användas för parkeringsgarage
respektive bostäder anges i bestämmelse om exploateringsgrad, e följt av en siffra, se rubriken Bebyggandets omfattning nedan.
Därtill finns två områden på plankartan markerade med
bokstaven E1 - vilket är områden som kan användas för
tekniska anläggningar i form av transformatorstationer.

Bebyggandets omfattning

Flera bestämmelser finns som reglerar den nya bebyggelsens
volym och omfattning.
Exploateringsgraden för byggrätten betecknas med e följt av
en siffra. Bestämmelserna varierar för varje område. Inom
de områden där parkeringsgarage ska uppföras i souterräng
anges hur mycket som får byggas över en viss höjd över
angivet nollplan. Siffran föregås av ett plus och kallas för
plushöjd. Detta innebär att under den höjd som anges får

Bilderna visar förenklade sektioner som visar de planbestämmelser som styr vilka volymer som tillåts inom byggrätterna på plankartan. Till vänster punkthus på norra
sidan om Syster Toras väg som sammanbinds av ett parkeringsgarage i souterräng och till höger radhusen i planområdets nordöstra hörn som föreslås placeras ovanpå ett
parkeringsgarage.
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100% av markytan bebyggas, medan ovanför den höjden som
anges får endast så stor proecentandel som anges i bestämmelsen bebyggas. Komplementbyggnader som ska uppföras
på de gårdsytor som skapas ovanpå parkeringsgaragen är
undantagna.
Dessa bestämmelser kompletteras med angivelse av högsta
nockhöjd i meter över angivet nollplan. Utöver angiven
högsta nockhöjd så får tekniska byggnadsdelar så som hissoch trapphus och ventilation uppföras. Parkeringsgaragens
volym styrs av en högsta totalhöjd i meter över angivet
nollplan. Då tekniska anläggningar och säkerhetsanordningar
så som murar och räcken kan behövas och dess höjd inte är
känd så är dessa undantagna den angivna höjden.
För de befintliga flerbostadshusen inom Solhem 4 anges en
högsta nockhöjd i meter som bekräftar den volym som står
på platsen idag. Nockhöjden räknas från markens medelnivå.
På mark som är prickad på plankartan får byggnader inte
uppföras. Beteckningen kallas ofta för prickmark.
På mark som har plus på sig får endast komplemebyggnad
placeras.

Utformning & Utförande

Ett par bestämmelser reglerar de nya byggnadernas utformning. Bestämmelserna är viktiga för att reglera volymerna.
Utformningsbestämmelserna omfattar bland annat f1 som
reglerar att marken endast får bebyggas med radhus, parhus
eller kedjehus i nordöstra delen av planormådet.
f 2 anger att taken ska utgöra sadeltak.
På ett par platser där byggrätten är tajt tillåts balkonger
kraga ut 1,5 meter från fasad över prickmark inom den egna
fastigheten. Minsta fri höjd för balkongerna är 3,0 meter för
att inte balkongerna ska riskera att hamna för lågt över gård
och vistelseytor runt husen. Balkonger får alltså inte kraga ut
över ytor som inte ingår i den egna fastigheten, exempelvis
över Ekenäsgatan eller Syster Toras väg.
På ett par platser tillåts även takkupor så länge dessa inte
upptar mer än max en tredjedel av takfotslängden (f4).
Takvinkeln styrs till att vara mellan 20 och 30 grader respektive 20 och 45 grader, vilken anges inom en vinkel symbol på
plankartan. För radhusen föreslås ingen takvinkel.
Med bestämmelsen b1 styr detaljplanen så att parkeringsgarage som uppförs får ett bjälklag som är planterbart.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Planteringsdjupet styrs till 60 centimeter för att möjliggöra
växter och små träd på den gårdsyta som skapas ovanpå
parkeringsgaraget.

Markens anordnande och vegetation

Markens andordnade och vegetation styrs av bokstaven n
följt av en siffra.
För att skydda och bevara det värdefulla höjdpartiet och dess
vegetation anger plankartan n1 för kvartersmarkens kantzon
intill Natur. Bestämmelsen styr även så att vuxna träd med en
stamdiameter om mer än 30 centimeter i brösthöjd endast får
fällas om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Denna
bestämmelse fungerar i kombination med den administrativa
bestämmelsen a1 som anger att det krävs marklov för fällning av träd större än 30 centimeter i diameter i brösthöjd.
Marklov söks hos kommunens bygglovsavdelning.
Befintlig bostadsgård uppe på berget föreslås skyddas och
har beteckningen n 2 - Bostadsgård utgörande i huvudsak vegetation.
Komplementbyggnader som tillhör bostadsgården får uppföras. Marken
får inte användas för parkering.
I söder föreslås befintlig allé med popplar att tas ner varpå en
ny allé föreslås på södra sidan om Syster Toras väg. Uppförandet av en nya allé styrs med n3 - allé.
n4 tydliggör att marken föreslås användas för parkering
medan n5 innebär att marken inte får utgöra parkering. Det
sistnämnda området används för odlingslotter för de boende
i de befintliga flerbostadshusen.

Skydd mot störningar

Då området är bullerutsatt finns en bestämmelse kring skydd
mot störningar som anger att byggnader ska placeras och
utformas så att gällande riktvärden enligt förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder
med uteplats där inte föreskrivna riktvärden klaras gäller
att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats,
gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras.
För de bostäder där riktvärden för trafikbuller vid fasad inte
klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara
vända mot en skyddad sida där riktvärden enligt förordningen klaras.

Administrativa bestämmelser

Avslutningsvis så anger plankartan ett par administrativa
bestämmelser. Genomförandetiden är 5 år, vilket innebär
att inom 5 år ska allmän plats iordningställas. För aktuell
detaljplan så är Östermalmsgatan redan utbyggd och ett
naturområde kräver ingen byggnation förutom en reglering
av fastigheten.
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Vidare anges att marklov krävs för fällning av träd med en
diameter större än 30 centimeter i brösthöjd (a1). Detta berör
träd inom kvartersmark. Marklov söks hos kommunens
bygglovsavdelning.
Område markerat med u1 innebär att marken ska reserveras
för underjordiska ledningar. Genom planområdet går bland
annat en fjärrvärmeledning samt utmed lokalgatorna ligger
ledningar för exempelvis el, tele och vatten- och avlopp.
Ekenäsgatan och Syster Toras väg är markerade med g1 för att
möjliggöra för bildandet av en gemensamhetsanläggning för
gata där de fastigheter som har behov av gatan deltar och tar
gemensamt ansvar för gatorna.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut
2025. Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska
målområden däribland ”Människor möts i Borås”, ”Livskraftig stadskärna”, ”Goda resvanor och attraktiva kommunikationer” och ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt”.
Utveckling av planområdet enligt förslaget bedöms ligga i
linje med Borås stads vision.

Översiktlig planering

När Samhällsbyggnadsförvaltningen gav positivt planbesked
för Solhem 1, 2016, gällde översiktsplanen ÖP06 för Borås
Stad. Därefter har en ny översiktsplan tagits fram. Översiktsplanen för Borås Stad (2018) vägleder hur Borås Stad
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.
Planområdet ligger inom område utpekat som Centrumnära
bebyggelse - Område i anslutning till stadskärna/centrum med stor
utvecklingspotential. Förtätnig och komplettering med blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni med befintlig bebyggelse.
Planförslaget bedöms ligga i linje med översiktsplanens
intentioner.

Miljömål

I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Detaljplanen bedöms bidra till uppfyllandet av ovanstående miljömål.

Övrigt kommunalt underlag i planarbetet

Tidigt i planarbetet höll Borås stad en så kallad Projektstudie
där flera förvaltningar tillsammans tittade på förutsättningarna för utveckling inom området. Resultatet av projektstu-
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dien utgör endast ett underlag inför planarbetet och sätter
föreslagen utveckling i ett större perspektiv. I Projektstudion
såg Borås stads representanter bland annat ett behov av att
minska riksväg 40 som barriär, att spridningsstråken i området är viktiga att värna samt att potential finns att utveckla
fler bostäder i området i en blandning med bevarande av
gröna ytor och träd.

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
genomförts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

11. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för områden
som är utpekade som allmän plats, gata och naturområde,
vilket innebär att kommunen ansvarar för drift och underhåll
av dessa ytor.
Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten samt genomförande av kompensationsåtgärder,
se avsnitt 5. Mark, inom kvartersmark på sina respektive
fastigheter.
Inom Solhem 1 finns en biotopsskyddad allé som måste tas
ner för att möjliggöra föreslagen byggnation. Exploatören av
Solhem 1 är ansvarig för att söka dispens från biotopsskyddet
för att ta ner allén och sedan återplantera en ny allé längs med
Syster Toras väg.
För iordningsställande av anläggningar inom kvartersmark
som avses vara gemensamma för flera fastigheters behov
såsom kvartersgator, anläggning för sophantering med mera,
ansvarar respektive exploatör. Ansvaret för framtida drift och
underhåll av dessa anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik Fastighetsrättsliga frågor.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna
anläggningar avseende vatten och avlopp, fjärrvärme samt
avfallshantering.
Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el,
samt för utbyggnad och framtida drift och underhåll av de
transformatorstationer som avses anläggas inom områden för
transformatorstation (E1).
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som
vardera exploatör tecknar avtal med.
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Borås Energi och Miljö AB ansvarar för flytt av fjärrvärmeledning inom planområdet.

Avtal

Köpeavtal tecknas mellan kommunen och exploatörerna för
inlösen av allmän plats.
Borås Energi och Miljö AB och exploatören av Solhem 4 bör
teckna avtal kring flytt av fjärrvärmeledning.
De avtal som kan behövas för att säkerställa rätten till
område som i detaljplanen är markerat med u ansvarar
respektive ledningsägare för.
Respektive exploatör har tecknat plankostnadsavtal.
Borås Elnät AB bör teckna avtal med exploatörerna för
åtkomst till de transformatorstationer som avses anläggas
inom områden för transformatorstation (E1).

Ledningar

Ledningskoll utfördes i september 2020. Följande
ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till
planområdet:

transformatorstation (E1). Borås Elnät AB ansvarar för
rivning av befintlig och byggnation av ny transformatorstation. Exploatören av Solhem 1 står för kostnaderna.

Fastighetsrättsliga frågor

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder
enligt reglerna i gällande lag.
Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar tre fastigheter. Solhem 1 som ägs av
Västra Götalandsregionen, Solhem 4 som ägs av AB Bostäder i Borås, samt Östermalm 1:1 som ägs av Borås Stad.
Gemensamhetsanläggningar

Inom planområdet återfinns de administrativa bestämmelserna g1. Inom dessa områden får marken inte bebyggas
eller disponeras på ett sådant sätt att lokaliseringen av en
gemensamhetsanläggning för gata hindras. En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning.

»

Borås Energi och Miljö AB

»

Borås Elnät AB

»

Tekniska förvaltningen, Borås Stad

Fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4 bör anslutas till de
framtida gemensamhetsanläggningar för gata (g1) som avser
både Ekenäsgatan och Syster Toras väg. Den eller de fastigheter som avses nybildas på Solhem 1 (se rubrik Fastighetsbildning) bör anslutas till framtida gemensamhetsanläggning för
gata (g1) som avser Syster Toras väg.

»

Splitvision

Servitut

»

Skanova

Respektive exploatör bär ansvar för att i god tid kontakta
berörda ledningsägare.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan finnas. Det åligger respektive exploatör att
undersöka om ytterligare ledningar finns.
Inom fastigheten Solhem 4 finns en befintlig fjärrvärmeledning som behöver flyttas för att möjliggöra ny byggnation av
bostäder på dess nuvarande placering. Flytten ska ske till det
område markerat med u i plankartan. Flytten utförs av Borås
Energi och Miljö AB och bekostas av exploatören inom
Solhem 4.
Inom fastigheten Solhem 1 finns en befintlig transformatorstation som behöver rivas för att möjliggöra ny byggnation
av bostäder på dess nuvarande placering. Innan transformatorstationen kan rivas måste en ny transformatorstation
inom fastigheten Solhem 1 uppföras inom område för
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Inom planområdet finns två befintliga officialservitut
(aktnummer 1490K-98/37.1 samt 1490K-98/37.2) som ger
fastigheten Solhem 4 rätt att inom fastigheten Solhem 1
använda Syster Toras väg samt Ekenäsgatan för utfart och
kommunikation. Beroende på hur framtida gemensamhetsanläggningar inrättas kan det finnas anledning att upphäva
dessa officialservitut, i sin helhet eller i vissa delar.
Det finns ett officialservitut (aktnummer 1490K-98/37.4)
som ger rätt för Solhem 4 att använda område på Solhem 1
för reparation och underhåll av garagebyggnad. Om detta
garage rivs för att möjliggöra ny byggnation ska officialservitutet upphävas.
Inom planområdet finns även fem stycken inskrivna avtalsservitut för diverse underjordiska ledningar. Dessa utreds
vidare mellan samråd och granskning.
Ledningsrätt

Befintliga samt nya ledningar som anläggs inom område
markerade med u kan tryggas genom upprättande av avtal
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om bildande av ledningsrätt mellan ledningshavare och
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas
genom avtalsservitut.

Borås Solhem 4

»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats, naturmark, ca 1700 m2 , se figur A och B nedan.

Fastighetsbildning

»

Nya byggrätter för Bostäder (B) och Transformatorstation (E1) skapas.

»

Upplåter mark för gemensamhetsanläggning i områden
inom den administrativa gränsen g1.

»

Upplåter eller avstår mark för Transformatorstation
(E1).

Den del av Solhem 1 som utgörs av kvartersmark bör styckas
av för att bilda en eller flera egna fastigheter.
De delar av Solhem 1 och Solhem 4 som utgörs av allmän
plats, naturområde, med kommunalt huvudmannaskap bör
tillföras kommunens fastighet Östermalm 1:1.
Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Östermalm 1:1

»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats, naturmark, ca 5250 m2 , se figur A, B och C
nedan.

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats, naturmark, ca 3550 m2 , se figur C nedan.

»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats, gata, ca 250 m2 , se figur E nedan.

»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats, gata, ca 250 m2 , se figur E nedan.

»

Mark utlagd som allmän plats, gata, inom den befintliga
fastigheten ökar.

»

Nya byggrätter för Bostäder (B), Transformatorstation
(E1) och Parkeringshus (P1) skapas.

Ekonomi

Borås Solhem 1

»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark, ca 8900 m2 , se figur D nedan.

»

»

Upplåter mark för gemensamhetsanläggning i områden
inom den administrativa gränsen g1.

»

Upplåter eller avstår mark för Transformatorstation
(E1).

Grundprincipen för finansieringen är att respektive exploatör
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till
exploateringen, men som bedöms vara nödvändiga för det
allmänna, ska finansieras av Kommunen.
Exploateringen bedöms inte medföra några kostnader för
Östermalmsgatan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
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Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för
respektive fastighet.

»

Trafikutredning - Planprogram Solhem 1 m.fl. (Sweco,
2018-02-28)

»

Naturvärdesinventering, NVI, Solhem 1 (Svensk
naturförvaltning AB, 2018-08-30)

»

Kv Solhem 1 - Trafikbullerutredning (Soundcon,
2019-04-30)

Genomförandet av detaljplanen innebär följande kostnader
för respektive exploatör:
»

Framtagande av planhandlingar

»

Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagande och genomförande.

»

Kv Solhem Borås - Projekterings PM Geoteknik
(Sweco Civil, 2019-10-09)

»

Anslutningsavgifter (VA, el, fiber m.m.)

»

Kv Solhem Borås - Markteknisk Undersökningsrapport, MUR - Geoteknik (Sweco Civil, 2019-10-09)

»

Fastighetsbildningskostnader
»

Ekenäsgatan Borås - Tekniskt PM Geoteknik för
detaljplan (WSP, 2019-11-27)

»

Parkeringsutredning Solhem 4 (Krook & Tjäder,
2020-09-11)

»

Skogsvårdsplan (Larcia AB, 2020-11-18)

För exploatör inom Solhem 4 tillkommer även kostnader för
flytt av fjärrvärmeledning, se rubrik Ledningar.
För exploatör inom Solhem 1 tillkommer även kostnader för
flytt av transformatorstation, se rubrik Ledningar.
Detaljplanen innebär följande kostnader för kommunen:
»

Inlösen av mark som i detaljplanen utgörs av allmän
plats.

»

Ökade kostnader för drift och underhåll av den mark
som i detaljplanen utgörs av allmän plats, naturområde.

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar. I upprättandet
av planhandlingarna har även Maria Jellbin Mansfield, Radar
arkitektur & planering deltagit. Handläggare från Borås Stad
har varit Leila Alves Bonnier.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Leila Alves Bonnier
Planarkitekt

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson
Mark- och exploateringsingenjör

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

23

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om
vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?

4. Du kan påverka!

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.
Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan a nsöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighetsbeteckning.
Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:
Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.
Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.
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Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Uppdrag

Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.
Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning

Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg‑
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt‑
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.
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Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner) d etaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka
sex månader.
Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir
ett juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går
igenom.
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Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifik plats.
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel
033-35 85 00
e-post
detaljplanering@boras.se
webbsida
boras.se/detaljplan

